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РЕЦЕНЗИЯ  

На дисертационен труд на проф. д-р Майя Петрова Стойнева на тема „Принос към проучването 

на биоразнообразието на хидро- и аеробионтни прокариотни и еукариотни водорасли в 

България”  

за присъждане на научната степен „доктор на науките”  в 

научно направление 4.3. Биологически науки /Ботаника/  

От проф. дбн Яна Илиева Топалова,   

Биологически факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”  

1. Актуалност на проблема   

Десертационният труд е фокусиран върху силна комбинация от актуални за съвременната 
наука и практика проблеми – 1/ Обобщение, анализ и популяризиране на огромен пакет 
разнообразни експериментални данни върху биоразнообразието на хидро- и аеробионтни 
прокариотни и еукариотни водорасли в България и други характерни хабитати в международен план; 
2/ Идентификация на широк кръг актуални екологични проблеми като – разпространение и роля на 
инвазивни видове, консервационна значимост, мониторингова обвързаност, оценки на екологичната 
пълноценност и качеството на природни ресурси с биологични индикатори, възможности за контрол 
и управление на водните ресурси според съвременната нормативна база; 3/ Подобряване и 
осъвременяване на методологичния арсенал при контрола и управлението на ключови природни 
ресурси /в частност водите и водните тела/ – предложения по цялата верига на средствата за 
контрол – от стратегиите и дизайн за изследване, през методите и инкаторите, до нормите и 
показателите в нормативната база.    

Така представената комбинация от проблеми, изследователски подходи и резултати на пръв 
поглед – класическа и таксономична, е изключително съвременна и навременна – точно в 
момента, когато се изисква ускорено развитие на стратегиите за оценка и опазване на природните 
ресурси /водните ресурси/ и биоразнообразието като ключови не само от екологична гледна точка, 
но и от позиции на икономика, туризъм, екотуризъм, биологично земеделие, извличане на 
биологично активни вещества, аквакултури, рибопроизводство, хидроенергетика и в по-общ план т. 
желаните и перспективни сини и зелени технологии като част от биоикономиката. Макар 
разработката да има сериозна история – около 20 годишни изследвания, нейната ценност е, че тя е 
готова и се появява за да срещне най-новите приоритети опазване, оценка, контрол и 
управление на хидро- и хидробиоресурсите.   

От тази гледна точка авторът е проявил далновидност, научен нюх и разбира се намирам, 
че има своя голям шанс за популяризиране и използване в практиката на получените 
резултати. Като имам предвид острата нужда от надежден индикаторен арсенал за контрол на 
водните ресурси, дисертационният труд би имал голям приложен икономически, социален и 
екологичен потенциал.  Точно така си представям и ролята на една голяма докторска дисертация, 
не самоцелно обобщаваща, а иновационна по поставяне и решаване на проблеми в 
съответствие с национални и европейски приоритети, имаща сериозна история, но 
адаптирана и служеща на съвременността.  

2. Оценка на замисъла и общата структура на дисертационния труд  

Замисълът, общата структура и композицията на дисертационния труд не е 
традиционен, но съдържа и творчески претворява всички необходими компоненти на този вид 
трудове. При по-внимателен прочит се виждат специално и майсторски вплетените 
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научноизследователски и дискусионни линии, които разкриват последователно резултати, получени 
с богат арсенал от методи, всички те групирани на няколко равнища: 1/ Детайлно 
охарактеризиране на стратегията за подбор на влажни зони, обекти и пунктове за изследване и 
спецификата на тяхното разнообразие; 2/ Транспортиране, съхранение, лабораторна обработка на 
събраните проби и култивиране на водораслите; 3/ Разнообразни микроскопски техники, показващи 
развитието на автора и техниката през дългогодишния период; 4/ Количествени, статистически 
анализи и приложение на съвременна класификационна система и таксономични единици; 5/ 
Набелязване на проблеми и предложения за тяхното решаване. Тези пет линии следват една след 
друга и изграждат лесно възприемащ се труд с композиция, подходяща да бъде адаптирана 
към бъдеща монография.   

При по-тривиален поглед на труда може да се обобщи – Информацията е групирана в три тома:  
В първи том са поместени – увод, литературен обзор, материали и методи, част от резултатите и 
тяхното обсъждане /508 стр./. Във втори том са включени обобщени резултати и ползваната 
литература /315 стр/. Третият том съдържа многобройните и разнообразни приложения – снимки, 
таблици, списък на таксоните, публикационната дейност върху която е изградена настоящата 
дисертация. Общият обем без приложенията е 825 стр., илюстриран е богато с 194 фигури, 14 
таблици и приложение на 34 статии. Литературният списък се състои от 1013 източника и 10 
приложения. В Приложение 2 е представен обобщен списък на 1605 анотирани таксона с тяхното 
разпределение по таксономични и екологични групи. В приложения са представени научните 
публикации на автора, свързани с проблематиката на дисертационния труд – 103 бр., списък на 
финансирани проекти – 43 бр., списък на научни форуми с участието на проф. Стойнева – 45 бр. /36 
доклада и 19 постера/, списък на цитиранията на научните трудове - 290 бр. Независимо огромния 
обем разнообразни експериментални данни, литературни източници и широкия спектър и обем 
информация, организацията на дисертационния труд, замисълът, стилът и езикът са такива, че той 
е четим, разбираем и е адаптиран за ползване от други изследователи.    

3. Оценка на литературния обзор и поставените цели и задачи  

Уводът е целенасочен и поставя ключовите акценти в биотаксономията, както и насочва 

въм важни проблеми, свързани с уязвимостта и застрашеността на биоразнообразието, 

хабитатите и влажните зони.   

От поставените проблеми логически следва целта и формулираните към нея 13 задачи. Целта 
е да обобщение на 20-годишни изследвания /теренни, лабораторни, вкл. културални/ върху 
биоразнообразието на хидро- и аеробионтни прокариотни и еукариотни водорасли от 
различни райони и типове местообитания в страната като принос на инвентаризацията на 
рецентната алгофлора на България. На базата на тази цел 13-те задачи могат да се групират като- 
/цитирам автора/ - критичен анализ на литературните източници в близо 100 годишен период 
исторически и в съвременен план, непроучени местообитания и групи,  водораслови култури и 
съвременни микроскопски техники – ТЕМ и СЕМ, морфология и тератология, жизнени стратези и 
функционални групи, устойчиви групировки, стрес, нарушения в тях и приложимостта им за оценки, 
инвазивни видове и видове с консервационно значение, токсини от водорасли.   

Обширният / 44 стр. / литературен обзор фокусира вниманието върху екологичните групи 
водорасли – хидрофитон, термофитон, аерофитон, едафофитон, спелеофитон, и 
симбионтни водорасли. Особено ценното в него е обобщението на таксономичните изследвания в 
България. Макар, че високо оценявам стойността му за таксономичните изследвания, изследванията 
на таксономичните групи водорасли и оригинално представения подход на хабитатен принцип, не 
мога да не отбележа друга насока на неговите достойнства: критичният поглед на литературните 
данни, отдиференциране на „белите“ петна в българската и световна алгологична наука, 
хидробиологичната значимост на анализите и ясно очертаване на значимите за изследване 
въпроси. Наред с това литературният обзор е изчерпателен, написан с вещина, разбираемо. Той 
утвърждава изключително високата информираност и компетентност на автора по 
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разработваната тематика. Без да се спирам в детайли на съдържателната му същност, съвсем 
заслужено трябва да се подчертаят следните негови особености: 1/  Изграден е съвременния 
принцип на научния мениджмънт – очертава накратко широкия кръг проблеми, които засягат 
разискваната тематика от една страна и разшифрова ключовите акценти и детайли, които са 
съществени за напълно изясняване на получените резултати, от друга; 2/ Изграден е на базата на 
критическото преосмисляне на исторически ключови и най-съвременни литературни източници като 
обобщава аргументите за създаването на дисертационния труд и ключовите думи в него - „Принос“ 
и „Обобщение“- Изключително разноообразие на типовете влажни зони и аерофилни местообитания 
в България, в същото време огромно разнообразие на водорасли на всички таксономични нива, пълна 
липса на мрежа от мониторингови групи и станции, които създават трудности сред малкия брой 
алголози.  Този анализ на използваните литературни източници безапелационно поставя заявка за 
силна научна разработка с фундаментален и приложен резултат.   

4. Оценка на приложения методичен арсенал, обектите, пунктовете и пробите за 

изследване  

С ключови думи характеристиката на експерименталната постановка и методите е 
мащабност, широкоспектърност, продължителност, екипност, надграждане. Обективните 
доказателства за тази моя оценка са: проучени 238 обекта /161 влажни зони от 157 типа за 
фитопланктон и симбионтни водорасли, 38 за лимнофитобентос, 4 за хидрохалобентос, 6 за 
термофитон, 19 за едафофитон, 9 за аерофитон, 1 за спелеофитон. Събрани и проучени са общо 
4065 проби, изследвани са повече от 12000 препарата. Такъв огромен пакет от проби е събран с 
личното участие и под ръководството на докторантката, но намирам за особена заслуга и това, че 
тя е включвала, мотивирала и обучила и редица млади изследователи – 3 докторанти и 
повече от 14 дипломанти и специалисти на трудоемка, енергоемка и силова теренна работа, която 
предпоставя всичко останало като резултат. Като ръководител на катедрата по Обща и приложна 
хидробиология, мога с адмирации да оценя събирането на водни проби от дълбоки лентични водоеми 
по хоризонти.  Другото ценно в обучението е да стимулира младите хора към анализ, синтез на 
научна информация по биолазнообразие и фокусирането й към оценката и контрола на водните и 
хидро- и биоресурсите.  

Използваният в дисертационния труд методичен арсенал е подбран адекватно за изпълнение 
на целта и задачите, и като допълнителни характеристики могат да се посочат  -  комплексен, 
богат, разнообразен и най-вече адекватен и приложим.  

5. Оценка на резултатите, обсъждането и тяхната обвързаност  

Логически най-съществената, най-обемистата и впечатляваща част от дисертационния труд са 
резултатите и тяхното обсъждане. Трудно мога да посоча всичко, тъй като обемът в страници е близо 
650, все високосъдържателна информация. По-скоро ще дам ще обобщя ключови примери. За всяка 
водораслова група е направен анотиран списък с уеднаквени рубрики. Например за хидрофитона 
/фитопланктон/, която е и най-обемистата глава от дисертационния труд. Представени са 
1393 таксона /1284 вида, 8 разновидности, 28 форми/, 375 рода на 7 отдела. Процентно е обобщена 
таксономичната структура по видов състав, по родове, по тератологични форми, по нови таксони за 
България, редки видове по находища, дадени са примери за пренос, инвазивни видове, видов състав 
по типове водоеми – лимнични и халинни. Особено ценно в тази част на резултатите намирам 
анализа на възможностите за използване на разнообразието на хидрофитона за оценка на 
екологичното състояние на водните тела по Наредба Н-4/2012 г. В тази връзка са оценени 
показателите – биомаса, ВГИ, прозрачност, цъфтеж, индекси за разнообразие, доминиране, 
изравненост, трофичен индекс на Тунмарк и Нигард, комбиниран индекс на Падишак. Висока 
приложна стойност на тези изследвания имат идентифицираните проблеми при използването на 
показателите в нормативните документи и разминаването им с реалната оценка на екологичното 
състояние. На базата на това са направени предложения за промяна на протоколите за 
мониторинг на водните тела.  За останалите групи се следва подобен принцип на излагане на 
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резултатите. Така са анализирани резултатите за хидролимнофитон-фитобентос, хидрохалофитон-
фитобентос, термофитон, едафофитон, аерофитон, спелеофитон, симбионтните водорасли и 
резултатите по екологични групи.  

Оценявам този раздел като многоспектърен, богат на експериментални данни, с 

висока степен на обобщеност и анализ,  ценна научна стойност, насочено информативен, 

разкриващ огромния потенциал на изследването на биоразнообразието на водораслите 

като оценъчен подход, оформен по подходящ начин за облекчена и разбираема приложимост. Тези 

общи характеристики са сериозна основа за разнообразни и многобройни приноси.  

6. Оценка на научните и научно-приложните приноси  

Най-общо многобройните и многоаспектни приноси могат да се обобщят по следния начин:  

Първо: ФЛОРИСТИЧНИ ПРИНОСИ   

Анотирани са общо 1605 вътреродови таксона водорасли (1490 вида, 1 подвид, 86 
разновидности, 25 форми и 3 морфотипа) от 471 рода на 8 отдела и тяхното разпространение 
у нас от екологическите групи на хидрофитона (вкл. лимнофитопланктон, метафитон, лимно- и 
халофитобентос), термофитона, аерофитона, спелеофитона и едафофитона, и на симбионтните 
водорасли в широк смисъл. Лично установени са 1538 таксона (96% от анотираните), 59 от 
които доказани и с изследвания в култури и/или с помощта на електронна микроскопия (СЕМ, ТЕМ).   

• Нови за България са един клас, един разред, 84 рода и 501 вътреродови 

таксона (467 вида, 25 разновидности, 8 форми и 1 /морфо/тип). Сред тях за първи път е установено 
развитие на бентосни сладководни кафяви водорасли в България и за първи път са съобщени 2 вида 
амебовидни охрофитни водорасли от ендофитона.  

• Представени са първите данни за биоразнообразието на водораслите за 65% от 
изследваните водоеми за фитопланктона, 68% от тези за лимнофитобентоса, 50% от термофитона 
и за всички обекти за едафо-, аеро- и спелеофитона. Нови, непубликувани находища са дадени 
за 783 таксона (49% от анотираните), потвърдени са находищата на 258 таксона (16% от 
анотираните).   

  

Второ: ТАКСОНОМИЧНИ ПРИНОСИ   

• Нови за науката са един вид и една форма същински зелени водорасли, 

описани съответно от хидрофитона (Lobocystis michevii Stoyneva) и едафофитона (Trochisciopsis 
tetraspora f. minor Gärtner et al.).   

• Допълнен е жизненият цикъл на все още приемания за фитопланктен вид 

Ducellieria chodatii. Представени са таксономически бележки за 1199 таксона, в които са 
посочени отклонения от размерите (вкл. са представени данни за разширяване на диапазона на 
размерите на няколко таксона) и са дадени нови и/или потвърдителни данни за ултраструктурата на 
вегетативни и размножителни клетки, както и за начините на размножаване.   

• Описани са тератологически форми водорасли от фитопланктона и фитобентоса, 

оценено e тяхното разпространение като е доказана много рядката им поява само в проблемни 
водоеми, подложени на силно антропогенно въздействие.   

  

  

  

ТРЕТО: ХИДРОБИОЛОГИЧНИ, ЕКОЛОГИЧНИ И СОЗОЛОГИЧНИ ПРИНОСИ  

  

• Анализирани са случаите на поява на устойчиви равновесни групировки наред с 
причините за тях и техните доминанти и продължителност на доминиране, като е доказано, че те са 



P a g e | 5  

  
много редки в плитките български водоеми, в хипертрофни водоеми и водни тела в стресови 
ситуации. Предложени са коригиращи условия за приложението на теорията на SOMMER ET AL. (1993).   

• Доказана е ролята на зелените и синьозелените водорасли, техните доминанти, 
субдоминанти и обилни видове във фитопланктона на българските влажни зони и в устойчивите 
групировки. Доказани са нови, неописани досега комбинации от видове, вкл. доминиращи.   

• Направени са шаблони на местообитанията на количествено значими планктонни 
зелени водорасли и е показано, че  дори таксоните в рамките на един вид, един род, едно семейство 
или един разред имат различни изисквания или толерантност към параметрите на средата и 
трофичното състояние на водоемите.  

• Представени са данни за екологическите предпочитания и разпространение 
на 1341 таксона и коментари за 205, като допълнително са посочени жизнените стратези и 
представителите на различните функционални групи във фитопланктона и са описани нови 
комбинации на представители на различни функционални групи.   

• Доказано е на културален материал наличието в страната на видовете Apatocococcus 
lobatus (с морфологически разлики в организацията в различните местообитания) и Trebouxia 
arboricola, като за последния е документирано развитие в апосимбионтно състояние в три различни 
местообитания - явление, рядко установявано в световен мащаб.   

• Върху нови субстрати и в нови типове местообитания са намерени 37 таксона, 
от които 7 са нови за термофитона, 6 - за ендолитофитона и 3 - за спелеофитона. Установено е много 
рядко описваното в световен мащаб преобладаване на еукариотни водорасли сред 
аерофитите и ендолитите в Белоградчишките цветни скални масиви.  

• Доказана е важната роля на зелените водорасли в термалните ни местообитания. 
Сред изследваните находища и местообитания 38% от тези за фитопланктона и 48% от тези за 
лимнофитобентоса са с консервационен статут по международното и националното ни 
законодателство, а 35 (т.е. 24% от всички) от тези за фитопланктона, 7 от тези за фитобентоса (т.  
е. 18%) и 2 от тези за термофитона (т.е. 33%) са включени в Червен списък на българските 
влажни зони. Созологически статус имат съответно 67% и 89% от находищата на аерофитона и 
едафофитона.   

• Анализирано е общото състояние на мониторираните 49 водоема и с оглед нуждите 
на практиката са очертани най-проблемните от тях по наша експертна оценка и по обща оценка на 
състоянието. Новосъбраните мониторингови данни потвърждават направените по-рано с  наше 
участие предложения за включване на някои от проучваните водоеми в Червения списък на 
българските влажни зони в различни категории според степента на тяхната застрашеност.  

• Като редки са оценени 241 таксона микроскопични хидробионтни планктонни 
водорасли, разпределени в три основни категории: редки в глобален мащаб - 89; редки в 
континентален мащаб - 35 и редки за страната – 117. Редки таксони са намерени и сред 
едафофитите – 5, 4 от които са редки в световен мащаб и 1 - за континента.  

• За 24 таксона е предположена поява в страната или в съответните находища и/или 
местообитания в резултат на пренос с различни транспортни агенти, сред които най-явна е 
ролята на птиците.  

• Направен е анализ за изясняване на инвазивните видове в българската алгофлора 
и за оценка на подходящите за тях местообитания, като е доказано, че появата им и последващото 
развитие са улеснени в по-стресирани, антропогенно повлияни водоеми. Като инвазивни са посочени 
3 таксона (Cyanoporokaryota – 2; Rhodophyta - 1).  

• Доказано е наличие на опасни за човека и други организми 
цианотоксинимикроцистини в значими влажни зони на България. Въз основа на състава и/или 
промените в алгофлората е установено силно антропогенно влияние върху редица български 
водоеми, вкл. термални и тяхното биоразнообразие и в единствената изследвана пещера Леденика, 
в която установеният видов състав е оценен като „пещерна лампова флора“.  

• Идентифициран е рискът от загуби в биоразнообразието на екстремофилите 
термофили, преди то да е достатъчно добре проучено, поради пълно унищожаване или 
фрагментация на термалните местообитания.  
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• Доказано е, че промените в биоразнообразието в процесите на еутрофикация 

и обратна олиготрофикация нямат строго огледален характер, поради което не се гарантира 
възстановяването на всички видове дори при реставрация на съответната екосистема.    

  МЕТОДИЧНИ ПРИНОСИ  

• Предложен е нов пряк метод за събиране на аерофилни и ендолитни водорасли 
(вкл. цианопрокариоти). Проведени са първите за България изследвания на аерофилни водорасли 
въз основа на водораслови култури.  

• Използвана е /в колектив/ българска терминология, свързана с номенклатурата и 
екологията на водораслите и с българските хидроними, а също така са направени уточнения и 
предложения в английската (и съответно българската) терминология, свързана с неместни видове – 
пришълци (вкл. инвазивни видове).  

• Приложена е оригинална класификационна система на типовете влажни зони 
в България, която отразява тяхното биоразнообразие. За първи път в алгологичните изследвания 
в България са използвани екологичните концепции на Sommer & Padisák (1993) за т.нар. устойчиви) 
състояния на фитопланктона, на  Sommer et al. (1993) за връзката между нарушенията във водоемите 
и разнообразието на фитопланктона, за C, S, R жизнените стратези на Reynolds & Olrik (1994), за 
т.нар. функционални групи във фитопланктона на Reynolds et al. (2002) и са използвани 
комбинираният индекс на Padisak et al. (2006), автотрофният индекс на Weber (1973), 
специализираните видови индекси на Thunmark (1945 - зеленоводораслов индекс) и на Nygaard (1949 
- цианофицеен, диатомов, еугленов и сложен индекс) за оценка на екологичното състояние и 
мониториране на водоемите по фитопланктон.   

• Потвърдена е възможността за запазването на жизнеспособността на водораслите в 
музейните проби за изучаване на биоразнообразието (в качеството на специфичен архив на 
биоразнообразието).  

• Предложено е използването на тератологически форми на фитопланктерите за 
експресни оценки на състоянието на водоемите.   

• Оценени са възможностите за използване на данните за биоразнообразието 
за оценка на състоянието (екологичния статус и потенциал) за нуждите на мониторинга 
в Р България съобразно изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС и е показана 
необходимостта от промяна в остойностяването на критериите, в уточняване на обема на 
използваните показатели по сега действащото законодателство. Показана е перспективността за 
използване на други индекси, параметри и подходи, вкл. метода на функционалните групи на 
фитопланктона, при бъдещи съответни промени съобразно спецификите на българските водоеми. 
Предложени са конкретни промени в протоколите за мониториране на водоемите тип езеро по 
биологичния елемент фитопланктон  

• Сравнени са статистически резултатите от едновременен мониторинг през 2011-2012 

г.  

по два биологични елемента според РДВ – фитопланктон и макрофити (вкл. водорасли) - на 19 
водоема. Доказана е необходимостта от актуализиране на типологията и системата на оценяване на 
водните тела, залегнала в настоящата нормативна база.  

  

7. Статии и други наукометрични показатели, свързани с дисертационния труд и 

автореферат  

По дисертационния труд са публикувани 103 научни труда – 30 от тях са в списания с IF, а 
една е в монография на чуждестранно издателство. Общият IF на научните трудове е 18,4507. 
Представени са и 33 бр. статии в реферирани списания без IF, 19 статии в монографски сборници, 3 
статии в нереферирани списания, доклади в пълен текст – 13 бр., учебници по алгология – 2 бр., 
участия във форуми 44 бр., финансирани проекти – 43 бр., брой цитирания – 370 в 290 източника. В 
хода на тази дългогодишна изследователска работа са обучени 3 докторанта и 14 магистъра, както 
и не по-малко от 2000 студента /числото е с голяма приближение/.  Тази числова информация е друг 
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убедителен фактор, че проф. д-р Майя Стойнева е утвърден, получил популярност и научен 
престиж изследовател и разбира се, в уместно тук допълнение – преподавател, 
консултант, научен ръководител, утвърден експерт.  

Авторефератът е изготвен съобразно всички правила на научната публицистика и добрите 
научни практики. Той отразява накратко, но с всички основни елементи получените и обсъдени 
резултати в докторската дисертация.  

8. Критични бележки и препоръки    

 Като специалист, работещ в областта на функционалните науки и процесния контрол, трудно мога 
да отправя значими критични бележки в областта на таксономията и флористиката. В този случай 
напълно се доверявам на другите рецензенти, безспорни капацитети в тази област. Някои бележки 
бяха отправени по време на вътрешната защита. Сега виждам, че те са коригирани.   

 От позициите обаче на хидробиологичния контрол и като пожелание за в бъдеще, считам че проф. 
Стойнева и екипът и имат потенциал да постигнат по-добра спойка и обосновка на резултатите 
по биоразнообразие с другите екологични параметри на водните тела в процесен 
контрол – например хидрохимични, микробиологични, ензимологични, зоопланктонологични и 
зообентосни показатели за замърсяване на водоемите, концентрации и промени в биогенни 
елементи, токсични, разтворими и неразтворими замърсители и редица други показатели, 
обвързването на води, седименти, литорал и др. Това разбира се е в широк и динамичен мащаб може 
да се извърши в партньорства – БФ и научната общност в РБългария и в световен план предлагат 
достатъчно възможности.  

 Друга колегиална препоръка е да се оформи труда като монографичен и да се издаде. Като 
изследовател и преподавател, ръководител на докторанти и дипломанти, считам, че в този вариант 
той би бил изключително полезен в подготовката на бъдещите специалисти, работещи в областта 
на разнообразието на природни хабитати и комплексната оценка на водните тела. Тази тематика и 
биобизнес задачи винаги ще стоят на дневен ред  поради значимостта на разглежданите проблеми 
и тяхната динамика във времето и пространството в регионален и в световен мащаб.  

9. Съответствие на докторската дисертация и на придобитата компетентност с 

изискванията на ЗАСРБ и правилника за неговото приложение и правилника 

СУ и препоръките на БФ   

 При сравнение на приетите изисквания за наукометричните показатели за придобиване на научната 
степен доктор на биологическите науки става ясно, че представените от проф. д-р Майя  Стойнева 
научни трудове напълно отговарят и многократно надхвърлят изискванията на правилника 
и препоръките в числови данни.   

 Що се отнася обаче за оценката и качествата на дисертационния труд трябва да подчертая убедено, 
че неговите достойнства са многобройни и далеч доминират над числовата информация.   

 В рамките на редица научно-изследователски проекти са получени, обработени, публикувани, 
обобщени, критично преосмислени, фокусирани върху значима фундаментална и научно-приложна 
основа голям обем експериментални резултати. Те са обсъдени компетентно, с вещина и в сравнение 
с многобройни литературни източници и действащата нормативна база на екологичното ни 
законодателство. Предложена е научна стратегия, организация и добри 
теренни/лабораторни и изследователски практики, които са дали възможност да се изгради 
и предложи ценен за науката и практиката дисертационен труд. В хода на неговата изработка са 
обучени редица млади изследователи и експерти. Направени са значими за науката приноси. 
Алгоритъмът за изучаването на водорасловото разнообразие на природни хабитати и неговата 
приложимост за оценката на природни ресурси може да се използва като модел и да се 
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мултиплицира. Той самият е стабилна основа за подобрение на управлението на естествени и 
изкуствени водни тела.  Значимостта му е много по-висока от гледна точка на преплитането на 
резултатите с индикация на глобалните промени и проблеми. Не мога да отмина и това, че 
трудът е написан на изискан научен стил, дискусията и представянето на резултатите е 
убедително, подредено, с класа.  

   Познавам проф. д-р Майя Стойнева почти от 20 години. Огромното любопитство, трудолюбие, 
целеустременост, дисциплинираност, силната мотивация, която тя притежаваше в младежките 
години, сега виждам че в този труд се е трансформирала в научна компетентност, изследователска 
зрялост, притежание и многократна реализация на комплексен методичен арсенал, добри научни 
лабораторни и организаторски практики, способност да работи в екип, да го оглавява и мотивира и 
разбира. И макар да рецензирам научния продукт, а не качествата на неговия автор, считам, че в 
този случай те са неразривно свързани и еднакво ценни за бъдещата научна и изследователска 
практика в национален и в международен мащаб.   

10.  Заключениие   

 На база на гореказаното и основно като взема под внимание качествата на дисертационния труд, 
съпътстващите го научни трудове и качествата на неговия автор проф. д-р Майя Стойнева и въз 
основата на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение убедено препоръчвам на Научното 
жури да присъди на д-р Стойнева  научната степен  „Доктор на науките“ по Научно 
направление 4.3. Биологически науки / Ботаника /.  

  

4.12.2014 г.                                             Рецензент:  

                                                                                      Проф. дбн Яна Топалова         


